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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ketua Komisi Nasional Anak (Komnas Anak) Arist Merdeka Sirait, ia 

menjelaskan, berdasarkan fakta dan data yang diterima empat tahun terakhir 

(2010 hingga 2014) sebanyak 21.689.797 kasus anak terjadi di 34 provinsi dan 

179 kabupaten atau kota. Sebanyak 42 hingga 58 persen dari pelanggaran hak 

anak tersebut merupakan kejahatan seksual, selebihnya kekerasanfisik, 

penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk 

eksploitasi seksual komersial serta kasus-kasus perebutan anak.
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Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan 

bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam 

situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok 

minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, 

anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 

alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, 

penjualan dan perdagangan anak, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau 

mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan 

penelantaran. 
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 Antara News, kamis, 23 Oktober 2014,13:06, “21 Juta Kasus Kekerasan Menimpa Anak Indonesia”, 

dalam http://www.antaranews.com/berita/460296/21-juta-kasus-kekerasan-menimpa-anak-indonesia, 

diunduh Kamis 11 Januari 2017 pukul 09:42 
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  Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

http://www.antaranews.com/berita/460296/21-juta-kasus-kekerasan-menimpa-anak-indonesia


2 

 

Sebagaimana dalam contoh kasus dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia) terjadinya penculikan anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang 

yang tak dikenal atau juga oleh orang terdekat korban untuk dieksploitasi secara 

seksual maupun ekonomi, yang mana dalam kasus ini adalah tetangga korban 

sebagai pelaku dalam tindak pidana eksploitasi anak. Oleh karenanya, pelaku 

akan terkena Pasal 88 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

menyatakan bahwa, “setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi maupun seksual 

anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juuta rupiah)”.
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Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan 

menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat 

diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang 

penyelesaiannya menjadi tanggung-jawab bersama antar kita.
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Pada era sekarang ini, banyak orang tua yang menggunakan anaknya 

untuk kepentingan keluarga maupun pribadi, mereka para orang tua 

mengeksploitasi anaknya baik dari segi ekonomi maupun seksual. Eksploitasi 

anak biasanya terjadi pada keluarga yang kurang mampu atau orang tuanya 

cenderung malas mengerjakan pekerjaan yang seharusnya menjadi porsinya. 

                                                           
3
 KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), 8 Maret 2014, “Penculikan Anak Guna Eksploitasi 

Secara Seksual”, dalam http://www.kpai.go.id/artikel/penculikan-anak-guna-eksploitasi-secara-

seksual/ diunduh Kamis 10 Agustus 2017 pukul : 07.21 
4
  Shanty Dellyana,  1988,  Wanita dan Anak Dimata Hukum, (Yogyakarta :  Liberty) hal : 13 
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http://www.kpai.go.id/artikel/penculikan-anak-guna-eksploitasi-secara-seksual/
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Bahkan eksploitasi anak juga cenderung dilakukan oleh orang dewasa 

disekitarnya maupun orang tuanya sendiri, eksploitasi anak secara seksual kini 

sudah seringkali terjadi dan mirisnya lagi hal itu dilakukan oleh orang tua dari 

anak itu sendiri, orang tua melakukan eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap 

anak untuk memenuhi kepentinganya sendiri dan atau juga membiarkan anaknya 

sendiri di eksploitasi secara seksual oleh orang lain, diperdagangkan untuk 

memnuhi kebutuhan hidup keluarga. 

Upaya untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya perilaku eksploitasi 

terhadap anak yang justru hal tersebut seringkali dilakukan oleh orang tuanya 

sendiri perlu adanya peran aktif dari seluruh masyarakat dan juga lembaga 

pemerintah. Selain itu juga perlu adanya suatu tindakan tegas yang dilakukan 

sesuai dengan peraturan undang-undang maupun hukum yang berlaku, bagi siapa 

saja yang melakukan eksploitasi terhadap anak. Dalam peraturan perundang-

undangan tentang Perlindungan Anak yaitu UU No.23 Tahun 2002, dimana 

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar 

dapathidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak 

mulia, dan sejahtera. 

Pada proses peradilan pidana tertentu anak-anak kerap kali tidak dapat 

mengembangkan hak-haknya karena hal-hal tertentu dan dengan demikian perlu 

mendapat bantuan dan perlindungan dalam pelaksannan hak dan kewajiban. Jadi, 
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perlindungan anak antara lain meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan 

hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Hal ini adalah sesuai 

dengan pengertian perlindungan “Perlindungan anak adalah suatu usaha yang 

melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya secara seimbang dan 

manusiawi”. Perwujudan perlindungan disini adalah antara lain usaha-usaha 

sebagai berikut  Pembinaan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, 

pencegahan, pengaturan, penjaminan yang edukatif, konstruktif, integratif, kreatif 

yang positif dan usaha ini tidak mengabaikan aspek-aspek mental fisik, sosial 

seseorang.
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Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 

mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuha, berhak mendapat 

perlindungan dari perlakuan : 

a. Diskriminasi 

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual 

c. Penelantaran 

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan 

e. Ketidakadilan, dan  

f. Perlakuan salah lainnya
6
 

Ditinjau dari sisi kehidupan anak merupakan generasi penerus bangsa 

yang juga memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dan mendapat perlindungan, 

                                                           
5
 Shanty Dellyana, Ibid, hal, 49-50 

6
 Pasal 13, Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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oleh karenanya orang tua, keluarga dan masyarakat tentu sudah selayaknya ikut 

bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai 

dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menyusun sebuah penulisan hukum dengan judul 

“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK YANG 

DILAKUKAN OLEH ORANG TUA” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, agar lebih focus pada pokok 

permasalahan yang akan dibahas, maka penulis dapat menyusun rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk atau klasifikasi tindak pidana eksploitasi anak dalam 

undang-undang ? 

2. Bagaimana pemidanaanterkait tindak pidana eksploitasi terhadap anak yang 

dilakukan oleh orang tua ? 

3.  Apa alat bukti yang mendukung yang dijadikan pertimbangan oleh hakim 

dalam memutus suatu perbutaan dikatakan sebagai tindak pidana eksploitasi 

anak ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bentuk atau klasifikasi tindak pidana eksploitasi anak 

dalam undnag-undang. 

2. Untuk mengetahui pemidanaan terkait tindak pidana eksploitasi terhadap anak 

yang dilakukan oleh orang tua 

3. Untuk mengetahui alat bukti yang mendukung yang dijadikan pertimbangan 

oleh hakim dalam memutus suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana 

eksploitasi anak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang 

baik dan bermanfaat bagi ilmu hukum terkait perlindungan anak dan 

peraturan hukumnya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang baik, dapat 

dijadikan sebagai literature maupun referensi terkait eksploitasi terhadap 

anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil dari penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman terkait bentuk dan juga klasifikasi suatu perbuatan merupakan 

esploitasi terhadap anak menurut undang-undang. 
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b. Hasil dari penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur 

perlindungan anak dan sanksi terhadap orang tua yang melakukan 

eksloitasi terhadap anak. 

c. Hasil dari penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman terkait alat bukti yang mendukung suatu perbuatan itu dapat 

dikatakan sebagai tindak pidana eksploitasi anak yang dapat dijadikan 

pertimbangan oleh hakim dalam memutus sutau perkara. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang No.23 

Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak 

Bentuk dan Klasifikasi 

perbuatan eksploitasi 

Eksploitasi terhadap 

anak yang dilakukan 

oleh orang tua 

Alat bukti yang 

mendukung dan 

memenuhi unsur 

tindak pidana 

eksploitasi 

Pertimbangan 

Hakim 

Putusan 

Pengadilan 

Undang-Undang No. 

21 Tahun 2007 

Tentang 

Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan 

Orang 



8 

 

Dalam hal ini, untuk melindungi hak dan kewajiban seorang anak telah 

disahkanya undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal 

ini tentunya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapai oleh anak termasuk 

perbuatan eksploitasi yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Dalam undang-

undang telah dijelaskan mengenak hak dan kewajiban dari seorang anak termasuk 

juga perlindungan yang diberikan kepada anak. Barang siapa yang melanggar 

ketentuan dan merampas hak-hak anak, sekalipun itu dilakukan oleh orang tua, 

tentunya harus mendapatkan sanksi dan tindakan yang tegas sesuai peraturan 

hukum yang berlaku. Dalam menangani suatu perkara, hakim tentunya tidak 

boleh menyalahgunakan weweanangnya, dalam memutus suatu perkara tentuanya 

hakim harus merujuk pada peraturan perundang-undangan dan juga alat bukti 

yang mendukung, sehingga nantinya hakim dapat mempertimbangkan dari 

perbuatan atau tindak pidana yang sudah dilakukan untuk nantinya dapat 

memutus suatu perkara, terkhususnya tindak pidana eksploitsai anak yang 

dilakukan oleh orang tua. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, penelitian ini dimaksudkan 

untuk menggambarkan tindak pidana eksploitasi terhadap anak dari aspek 

normative.  
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2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis 

positivis. Konsep ini memandang hukum itu identik dengan norma-norma 

tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat atau lembaga yang 

berwenang. Selain itu konsepsi tersebut melihat hukum dari suatu sistem 

normatif yang bersifat otonom, terlepas dari kehidupan masyarakat.
7
 

3. Sumber Data 

a. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data lain yang berhubugan degan 

penelitian ini berupa dokumen-dokumen resmi buku-buku, hasil-hasil 

penelitian yang berwujud laporan, buku harian, ataupun bahan-bahan 

pustaka lainnya.
8
 Sumber data hukum yang bekaitan dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-

undang No.23 Tahun 2002 

3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

                                                           
7
 Ronny Hanitijo, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 11 

 
8
 Soerjono soekanMto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Pers, hal. 12 
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Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang 

dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan data, mempelajari 

peraturan perundang-undangan dan data sekunder lain yang berkaitan 

dengan objek penelitian ini. 

5. Metode Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis 

kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran pokok permasalahan secara 

sisematis terkait objek yang diteliti dan juga penulis menggunakan metode 

analisis normative kualitative yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dengan 

pembahasan dan penjabaran hasil-hasil penelitian dengan mendasarkan pada 

norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti. 

 

G. Sistematika Penulisan Hukum 

Skripsi ini bersistematika bab I memaparkan tentang latar belakang,, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan hukum.  

 Bab II Yaitu berisi tentang tinjauan umum gambaran anak, tinjauan 

umum tentang eksplotasi anak, eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua, dan 

juga tinjauan umum tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur 

eksploitasi anak. 

Bab III yaitu memuat uraian-uraia pembahasan tentang hasil penelitian, 

yaitu beraitan dengan rumusan masalah tentang bentuk atau klasifikasi tindak 
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pidana eksploitasi ank dalam undang-undang,  peraturan dan sanksi terkait tindak 

pidana eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh oang tua, dan alat bkti yang 

mendukung yang dijadikan pertimbangan leh hakim dalam memutus suatu 

perbuatan dikaakan sebagai tindak pidana eksploitasi anak. 

Bab IV yaitu berisikan kesimpulan dan saran yang dipaparkan oleh 

penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




